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RESUMO 

O processo de produção do espaço geográfico, estabelecido numa conjunção espaciotemporal, 
caracteriza as particularidades de cada cidade, de cada região, de cada território. Tal encontro, 
entretando, se realiza no formato da rede geográfica, condição e limite do próprio existir de todo o 
processo e assim permite uma análise para além das singuraridades. Mas cabe perguntar: como 
resgatar essa conjunção de temporalidades e espacialidades da rede? Acredita-se que o exame nas 
vias diacrônica e sincrônica do setor de saúde é um caminho a ser percorrido para a análise dessa 
questão. Para tanto, optou-se por investigar o sistema de saúde de Vitória da Conquista por ser um 
setor que atualmente se destaca no que diz respeito a transformações socioespaciais. Este é um 
exercício original da análise do conceito de rede geográfica, com vista ao exame de uma rede que se 
territorializa de forma singular e que possibilita considerações dos processos de construção do espaço 
geográfico. 

Palavas-Chave: Rede; Saúde; Geografia. 

Com o objetivo de realizar esse exercício de análise espaciotemporal, com base no atual sistema de 

saúde vigente no Brasil, retoma-se o texto do Art. 196 da Constituição Federal de 1988: “A saúde é 

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação.” e o disposto no Art. 198, que estabelece que as ações e 

serviços públicos devem integrar uma rede regionalizada e hierarquizada que constituem o SUS. Esses 

dispositivos legais remetem à Lei nº 8.080/1990 – que dispõe sobre as condições para promoção, 

proteção e recuperação da saúde, entre outras providências – cujo Art. 8º prevê que: “As ações e 

serviços de saúde, executadas pelo Sistema Único de Saúde – SUS, seja diretamente ou mediante 

participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e 

hierarquizada em níveis de complexidade crescente.” Para o SUS, essa rede tem como objetivos 

“garantir o acesso dos cidadãos a todas as ações e serviços necessários para a solução de seus 

problemas de saúde” e “otimizar recursos e custos”.  
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Em relação a tais proposições, é possível, de imediato, fazer as seguintes indagações: como a 

hierarquização e a regionalização podem garantir um acesso igualitário e universal se a hierarquia 

remete a uma ordenada distribuição de poderes, com subordinação sucessiva de uns aos outros e 

regionalização de frações do território? Em outras palavras: a lei parece carregar uma contradição em 

seus próprios termos, na medida em que procura equalizar a oferta e construir uma hierarquia com 

base nos municípios. Ora, isso significaria, na prática, que, dependendo da posição de cada um deles 

no interior dessa hierarquização, haveria condição de concentrar, em maior ou menor quantidade, bens 

e serviços necessários à prática médica. Essa estruturação permite a eliminação, a priori, de 

municípios hierarquicamente inferiores. 

Com vistas à consolidação do SUS, foi baixada a Portaria nº. 399/GM, que divulga o Pacto pela Saúde 

2006, o qual propõe um modelo de relacionamento entre os entes federados – Municípios, Estados e 

União – e aprova diretrizes operacionais que abarcam três componentes: o Pacto Pela Vida, o Pacto 

em Defesa do SUS e o Pacto de Gestão. Segundo essa portaria: 

O Pacto pela Vida está constituído por um conjunto de compromissos sanitários, 
expressos em objetivos de processos e resultados e derivados da análise da 
situação de saúde do País e das prioridades definidas pelos governos federal, 
estaduais e municipais. [...] 

O Pacto em Defesa do SUS envolve ações concretas e articuladas pelas três 
instâncias federativas no sentido de reforçar o SUS como política de Estado mais do 
que política de governos; e de defender, vigorosamente, os princípios basilares 
dessa política pública, inscritos na Constituição Federal. [...] 

O Pacto de Gestão estabelece as responsabilidades claras de cada ente federado 
de forma a diminuir as competências concorrentes e a tornar mais claro quem deve 
fazer o quê, contribuindo, assim, para o fortalecimento da gestão compartilhada e 
solidária do SUS [...] (BRASIL, 2006). 

 

Para a análise proposta neste capítulo, faz-se necessário um foco no Pacto de Gestão, que, entre 

outras coisas, reforça a necessidade de fortalecer a regionalização e a descentralização do SUS, 

estabelecidas anteriormente pela NOB e pela Noas. Esse Pacto radicaliza na descentralização, para 

estados e municípios, das atribuições do Ministério da Saúde, promovendo um choque de 

descentralização, acompanhado da desburocratização dos processos normativos, que tem como 

prioridades: 

 definição, de forma inequívoca, da responsabilidade sanitária de cada instância gestora do 

SUS: federal, estadual e municipal; e  
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 estabelecimento das diretrizes para a gestão do SUS, com ênfase na descentralização, 

regionalização, financiamento, programação pactuada e integrada, regulação, participação e controle 

social, planejamento, gestão do trabalho e educação na saúde. 

  

Em relação ao Pacto de Gestão, é importante destacar, neste texto, aspectos da regionalização. De 

acordo com a Portaria nº. 399/GM/ 2006 “A Regionalização é uma diretriz do Sistema Único de Saúde 

e um eixo estruturante do Pacto de Gestão e deve orientar a descentralização das ações e serviços de 

saúde e os processos de negociação e pactuação entre os gestores.” Para o estabelecimento das 

regiões de saúde, o Pacto de Gestão define: 

As Regiões de Saúde são recortes territoriais inseridos em um espaço geográfico 
contínuo, identificadas pelos gestores municipais e estaduais a partir de identidades 
culturais, econômicas e sociais, de redes de comunicação e infra-estrutura de 
transportes compartilhadas no território. (BRASIL, 2006). 

 

Ainda segundo a Portaria nº. 399/GM/ 2006: 

As Regiões podem ter os seguintes formatos: 

Regiões Intraestaduais, compostas por mais de um município, dentro de um mesmo 
Estado; 

Regiões Intramunicipais, organizadas dentro de um mesmo município de grande 
extensão territorial e densidade populacional; 

Regiões Interestaduais, conformadas a partir de municípios limítrofes em diferentes 
Estados; 

Regiões Fronteiriças, conformadas a partir de municípios limítrofes com países 
vizinhos. (BRASIL, 2006). 

 

A conceituação de região leva em consideração a contiguidade do território, além de aspectos culturais, 

econômicos, sociais, e elementos que colaboram para a ligação entre os lugares. No âmbito do Pacto 

pela Saúde, cabe aos gestores municipais, num acordo entre si, estabelecer o contorno de uma região. 

A região, então, é definida por eles, com a intenção de controlar os fluxos. 

Ainda segundo a portaria citada, “Os principais instrumentos de planejamento da Regionalização são: o 

Plano Diretor de Regionalização (PDR), o Plano Diretor de Investimento (PDI) e a Programação 
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Pactuada e Integrada da Atenção em Saúde (PPI) [...]” O PDR tem por objetivo expressar o desenho 

final do processo de identificação e reconhecimento das regiões de saúde: “[...] a garantia do acesso, a 

promoção da eqüidade, a garantia da integralidade da atenção, a qualificação do processo de 

descentralização e a racionalização de gastos e otimização dos recursos”. (BRASIL, 2006). É com base 

na definição do PDR que se estabelecem o PDI e a PPI, município por município. 

A definição dos primeiros PDRs foi anterior ao Pacto de Gestão. Ainda no início dos anos 2000, como 

resultado do processo de delimitação territorial das macrorregiões e microrregiões de saúde, o estado 

da Bahia foi subdividido em seis macrorregiões. 

O PDR da Bahia serviu de base para a PPI negociada em 2003. O depoimento da representante do 

secretário de Saúde do Estado na época da negociação da PPI em 2003, Maria do Carmo Tambone, 

retrata como foi pensado o planejamento em regiões: "A lógica do Plano Diretor de Regionalização - 

PDR - segue uma racionalidade, e, se nós acreditarmos no sistema, ele vai seguir seu curso normal. 

Cabe somente a nós transformá-lo em realidade." (BAHIA, 2003). Segundo esse ponto de vista, a 

região estabelecida com base na “racionalidade” garantiria a sua coesão, cabendo aos gestores 

“fazerem a região acontecer”. A representante acredita que a definição do PDR é a garantia para a 

organização do território. Isso remete à argumentação de Dias (2005) em relação às teses que 

superestimam o poder das mudanças técnicas, baseadas originalmente na filosofia de Saint-Simon 

(1760-1825). Segundo Dias (2005, p. 13): “Esse debate é fortemente marcado por um viés 

determinista, e nas representações e discursos que se multiplicam a rede técnica aparece muitas vezes 

como sujeito capaz de criar condições sociais inéditas e de estruturar territórios [...]” No entanto, ainda 

de acordo com Dias (2005, p. 20): “A lógica territorial também deve ser desvendada como resultado de 

mecanismos endógenos [...] e mecanismos exógenos [...]” 

A complexidade do fenômeno revela os conflitos que constituem a rede. Para exemplificar, resgata-se 

um discurso da secretária de Saúde do Município de Vitória da Conquista (2008), ao analisar o 

momento da definição do PDR e da PPI no período 2002 – 2003: 

Naquele momento [2002 – 2003] eram dois movimentos: o Plano Diretor de 
Regionalização (PDR) e a Programação Pactuada Integrada (PPI), que é o balcão 
de negócios propriamente dito, como a gente costuma chamar. O PDR veio com 
aquele desenho em cima de uma série histórica que não caracterizava a realidade 
dos municípios. [...]. Com os critérios estabelecidos em 2003, com o novo desenho, 
nós deixamos de ter Itapetinga, que passou a ser caracterizada como sede de 
microrregião [...]. Mas a microrregião de Itapetinga, que era composta na época por 
cerca de onze municípios, foi deslocada para o sul e passou a ter como referência 
Itabuna, que era outra macrorregião. [...] Isso foi caracterizado através, 
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simplesmente, do número de AIHs1 que o município emitia. Quem controlava as 
AIHs era a DIRES2 de Itapetinga, então obviamente que este não era um dado 
fidedigno porque a Regional de alguma maneira manipulou a liberação das AIHs. Eu 
me lembro que, quando a gente partiu para o desenho, o argumento do Estado era 
que Itapetinga deixaria de participar da Macro[rregião] Sudoeste, formalmente, e 
passaria a compor a Macro[rregião] Sul porque na avaliação que eles fizeram de 
seis meses da série histórica, Itapetinga emitiu 140 AIHs para Itabuna e 120 para 
Vitória da Conquista. Então foi isso que definiu o fluxo. Um processo extremamente 
cartorial, que não correspondia à realidade. [...] Com a pactuação, a referência de 
Itapetinga, foi toda para Itabuna. Obviamente que os municípios da região [...] 
deixaram de pactuar com Vitória da Conquista financeiramente e passaram a alocar 
os recursos em Itabuna. Porém, a população de Itapetinga e da região continuou a 
subir a Serra do Marçal e a utilizar os serviços de Vitória da Conquista. [...] Eu estou 
dando o exemplo de Itapetinga, mas dentro da estrutura da macrorregião, vários 
outros processos aconteceram de forma similar. [...] O Estado orientou os 
municípios, durante a pactuação a pulverizar os recursos [...]. (Entrevista com 
Suzana Ribeiro, 2008). 

 

O depoimento da secretária de Saúde revela ainda que a definição das regiões do PDR e seus 

desdobramentos para a PPI não foram consensuais. Existia uma disputa política que permitiu 

desvendar as relações de poder na definição das redes de saúde. Nas palavras de Raffestin (1993): 

O poder se manifesta por ocasião da relação. É um processo de troca ou de 
comunicação quando, na relação que se estabelece, os dois pólos fazem face um 
ao outro ou se confrontam. As forças de que dispõem os dois parceiros (caso mais 
simples) criam um campo: o campo do poder. (RAFFESTIN, 1993, p. 53) 

 

Em 2003, com a efetivação da PPI de média e alta complexidades ambulatoriais e hospitalares, o 

estado da Bahia modificou seu PDR e constituiu uma divisão com sete macrorregiões. Ainda em 2003, 

evidenciava-se a necessidade de uma revisão no desenho do PDR, a qual foi realizada em 2004, 

quando o estado foi dividido em oito macrorregiões. 

As atuais regiões de saúde foram definidas, na Bahia, por meio da Resolução da Comissão 

Intergestores Bipartite (CIB) nº 132 de 20/09/2007, que divulga o PDR – Bahia 2007. O PDR dividiu o 

estado em nove macrorregiões de saúde. 

                                                           
1
 Autorização de Internação Hospitalar (AIH) 

2
 Diretoria Regional de Saúde (Dires) 
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Cada macrorregião tem um município-polo3 e é composta por microrregiões de saúde, que, por sua 

vez, também têm municípios-polo4. 

Na discussão para elaboração do PDR, foram observados os critérios número de habitantes e 

capacidade instalada para definir Municípios Referência de Macrorregião. Essas variáveis garantiram a 

Vitória da Conquista a posição de sede da Macrorregião Sudoeste, que está subdividida em quatro 

microrregiões, compostas por 73 municípios. 

Na Macrorregião Sudoeste, são municípios-sede de microrregião: Brumado, Guanambi, Itapetinga e 

Vitória da Conquista. Nas microrregiões, conforme estabelece a Portaria 399/GM-2006, “O corte no 

nível assistencial para delimitação de uma Região de Saúde deve estabelecer critérios que propiciem 

certo grau de resolutividade àquele território, como suficiência em Atenção Básica e parte da média 

complexidade.” (BRASIL, 2006). Caso não seja possível alcançar a resolutividade necessária e, “Para 

garantir a atenção na alta complexidade e em parte da média, as Regiões devem pactuar entre si 

arranjos inter-regionais, com agregação de mais de uma região em uma macrorregião.” (BRASIL, 

2006). Isso porque, no âmbito da macrorregião, deve ser oferecida, pelo menos, parte dos 

procedimentos de alta complexidade. Dessa maneira, o PDR e a PPI preestabelecem uma conexidade 

entre os municípios, predefinindo uma rede. 

A rede hierarquizada funciona, teoricamente, da seguinte forma: na Macrorregião Sudoeste, por 

exemplo, cada um dos 73 municípios que a compõem deveria prestar os serviços de Atenção Básica 

aos seus munícipes. Os municípios pertencentes a cada uma das quatro microrregiões deveriam 

pactuar os procedimentos de média complexidade disponíveis nas respectivas sedes. Somente os 

procedimentos não disponíveis nos municípios-polo deveriam ser pactuados com Vitória da Conquista, 

polo da macrorregião, que, além dos procedimentos de média complexidade, deveria oferecer também 

parte da alta complexidade. Caso a macrorregião não disponibilize os procedimentos necessários ao 

atendimento dos moradores de cada um dos municípios, os gestores podem pactuar com qualquer 

outro município que ofereça o serviço. A Figura 1 resume a rede hierarquizada da Macrorregião 

Sudoeste. 

                                                           
3
 Segundo a Norma Operacional de Assistência à Saúde (NOAS) - SUS 01/2002, um município-pólo é aquele 

que, “de acordo com a definição da estratégia de regionalização de cada Estado, apresente papel de referência 

para outros municípios, em qualquer nível de atenção.” 
4
 Os municípios-pólo de microrregião têm nível de complexidade diferente do município-pólo de macrorregião. 
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MUNICÍPIO 

 Deve atender a  
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MICRORREGIÃO 
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Microrregião de 

Itapetinga 
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Guanambi 
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21 Municípios que 
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Cidade-polo da 
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Considerando que os municípios são autônomos, eles podem pactuar com qualquer município 

procedimentos de média complexidade, independentemente da Macrorregião de Saúde à qual 

estão vinculados. 

Figura 1 - Esquema da rede hierarquizada de saúde da Bahia da Macrorregião Sudoeste 

 

Elaboração: FERRAZ, Ana Emília de Quadros. 

Fonte: PDR – Bahia, 2007. 
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Essa lógica hierarquizada de organização da saúde promove fluxos contínuos de pacientes de 

municípios que atendem somente o nível básico da saúde para outros que disponibilizam os serviços 

de média e alta complexidades. 

Contudo, esse esquema que, teoricamente, funcionaria de maneira simples constitui um turbilhão de 

redes em movimento. Como aponta Dias (2005, p. 23), “A rede, como qualquer outra invenção 

humana, é uma construção social. Indivíduos, grupos, instituições ou firmas desenvolvem estratégias 

de toda ordem (políticas, sociais, econômicas e territoriais) e se organizam em rede.” Também, cabe 

destacar, usando as palavras de Moreira (2006, p. 163), que a “[...] contigüidade, condição sem a qual 

a região, que sem ela não se constitui, perde o significado de antes”. 

No caso das regiões de saúde estabelecidas no PDR, fica evidente a condição sine qua non de 

contiguidade da região. Todavia, as relações que se estabelecem na prática do fenômeno revelam 

estratégias de organização no espaço produzido em rede, que trazem em si a verticalidade e a 

horizontalidade. Um exemplo disso é que, “Para a constituição de uma rede de atenção à saúde 

regionalizada em uma determinada região, é necessário um acordo entre todos os gestores envolvidos, 

do conjunto de responsabilidades não compartilhadas e das ações complementares.” (BRASIL, 2006). 

Nesta perspectiva, cada município, cada gestor, tem autonomia para pactuar ou não dentro da sua 

região, e isso depende dos interesses e necessidades dos municípios. Assim, 

[...] a região é um dado de uma estratégia de ação conjunta por hegemonias a partir 
do plano da horizontalidade. Logística de integração da confraria dos incluídos da 
verticalidade, às vezes visando à exclusão do oponente, por enxugamento (de 
custos, de preços, de postos de trabalho) ou marginalização (de poder de 
interferência, de comunicar-se em público etc.), a região reciclou-se diante do novo 
modo de fazer política do espaço em rede. (MOREIRA, 2006, p. 166). 

 

Esse processo revela, entre outras, uma característica que está relacionada às redes: a qualidade da 

conexidade. Essa propriedade pode ser entendida como a relação entre as partes de um todo que 

pertencem, necessariamente, umas às outras. Mas como se estabelece esta ligação? Dias (1995a) 

analisa:  

Os fluxos, de todo tipo – das mercadorias às informações pressupõem a existência das redes. A 

primeira propriedade das redes é a conexidade – qualidade de conexo – que tem ou em que há 

conexão, ligação. Os nós das redes são assim lugares de conexões, lugares de poder e de referência, 

como sugere RAFFESTIN. É antes de tudo pela conexidade que a rede solidariza os elementos. Mas 
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ao mesmo tempo em que tem o potencial de solidarizar, de conectar, tem também de excluir. (DIAS, 

1995a, p. 148). 

Com relação aos fluxos de pacientes entre cidades, por exemplo, se são analisados os que utilizam o 

serviço particular ou de convênio, nota-se que o paciente pode escolher onde e por quem quer ser 

atendido, numa lógica de demanda espontânea. Já um paciente do SUS, ele é encaminhado para 

atendimento segundo uma demanda referenciada. Assim, não é o paciente quem escolhe onde e por 

quem quer ser atendido, pois é o poder estatal que, a depender de acordos pré-estabelecidos, define 

onde e por quem o atendimento será prestado, pois o Estado tem como desafio controlar os fluxos e 

seus desdobramentos. 

No Manual para Implantação de Centrais de Regulação do Estado da Bahia, 
elaborado pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab), em 2003, fica 
claro que regular em saúde é disciplinar, regulamentar, ordenar e organizar o fluxo 
dos pacientes no Sistema: “A normatização da regulação é prerrogativa do poder 
público e, na área da saúde, o seu conceito relaciona-se com a organização dos 
fluxos dos pacientes nos diversos níveis do Sistema Único de Saúde – SUS.” 
(BAHIA, 2003, p. 6).  

 

No atendimento do SUS, é de interesse dos gestores dos municípios-polo que os fluxos sejam 

preestabelecidos nas PPIs, que se compõem de procedimentos pactuados entre os municípios e de 

planejamento de repasse financeiro para custear a pactuação. 

Segundo a secretária de Saúde do Município de Vitória da Conquista (2008), o processo de pactuação 

na região Sudoeste foi extremamente conturbado em 2003. O depoimento da secretária evidencia a 

problemática vivenciada: 

Onde o Estado tinha interesse político-pardidário [...] ele interferia na pactuação [...]. 
Na época da pactuação, em maio de 2003 [...] houve um processo tão tenso [...] que 
houve interferência direta do governador. Como os secretários sentiram o peso e a 
mão do Estado no sentido de manipular a pactuação, se mobilizaram e não 
aceitaram a assinatura da pactuação. [...] Foram cinco dias [...] o processo todo e já 
no final, quando o Estado percebeu que não ia conseguir avançar e fazer acontecer 
as coisas da forma que eles queriam, houve uma mobilização política direta do 
governador e dos deputados [...], diretamente com os prefeitos, que entraram no 
processo de pactuação no último dia. Vieram determinar aos secretários que eles 
tinham que assinar o processo de pactuação. Chegaram às vias de fato. [...] Tanto 
nós, Conquista, como os outros municípios sabíamos que não íamos dar conta de 
fazer a assistência acontecer naquele formato, porque, na verdade, o que a gente 
estava vendo era o esvaziamento financeiro e uma obrigatoriedade porque os fluxos 
estavam mantidos. (Entrevista com Suzana Ribeiro, 2008). 
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Mais uma vez fica visível um processo em que afloram as relações de poder. No período da 

negociação da PPI, interesses político-partidários influenciaram a conformação dos fluxos pactuados e 

o desenho da rede predefinida, o qual foi rompido na prática dos sujeitos sociais. Concorda-se com 

Santos (2004, p. 262), quando alerta que “[...] a rede é também social e política, pelas pessoas, 

mensagens, valores que a freqüentam.” Mostrando esta imbricação das redes com a sociedade, 

Santos, Ana (2008) avalia: 

A espacialidade se expressa na rede de saúde, cujos embates travados entre os 
diferentes grupos políticos transformam a saúde em disputa de poder, configurando 
uma territorialidade que reflete os padrões diferenciados das condições de saúde e 
de consumo de seus serviços.  A disputa pelo controle, a apropriação das 
materialidades da saúde (hospitais, unidades ambulatoriais, atendimento e 
procedimentos médicos) expressam o jogo de poder que se estabelece entre os que 
estão no governo, os que pretendem estar e os que sentem as conseqüências das 
decisões tomadas institucionalmente (servidores públicos, usuários do sistema de 
saúde). (SANTOS, Ana, 2008, p. 226). 

 

Cabe, com isso, notar que se concebe a dinâmica do espaço geográfico mediante o entendimento de 

rede como processo em permanente construção e transformação. Moreira (2006, p. 159) constata as 

mutações das redes ao dizer que “[...] organização em rede vai mudando a forma e o conteúdo dos 

espaços. [...] Uma vez que muda de conteúdo – já que ele é produto da história, e a história mudando, 

muda com ele tudo que produz –, o espaço geográfico muda igualmente de forma”. 

O PDR define uma regionalização que só é praticada na medida em que existem acordos de repasse 

financeiros entre os municípios. Esses acordos desenham uma rede de municípios pactuados. 

Atualmente são 76 municípios5 pactuados com Vitória da Conquista, que, por sua vez, pactuou com 

três municípios para Tratamento fora de Domicílio (TFD). 

Quando não existe acordo de pactuação e, consequentemente, não existe repasse financeiro, os 

usuários do SUS de um município são excluídos do processo de atendimento. Todavia, de acordo com 

a secretária de Saúde: “Os municípios que não pactuaram passaram a “urgenciar” (se criou um novo 

verbo dentro do sistema de saúde: ‘urgenciar’ os procedimentos eletivos). Ou seja, caracterizar como 

urgência para garantir o atendimento dos pacientes que eles não pactuaram.” (Entrevista com Suzana 

Ribeiro, 2008). Assim a rede vai se desenhando nas práticas sociais. 

                                                           
5
 Existe uma diferença entre a relação oficial fornecida pela SMS-PMVC, que lista 74 municípios pactuados e a 

relação detalhada de pactuação AIH fornecida pelo setor de auditoria da própria SMS-PMVC, que relaciona 

dois municípios que não figuram na lista oficial. Assim, chegou-se ao número de 76 municípios pactuados.  
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Na Macrorregião de Saúde Sudoeste, por exemplo, existem situações distintas como:  

 municípios que compõem a macrorregião e que não pactuaram com Vitória da Conquista; 

 municípios que não fazem parte dessa macrorregião, mas pactuaram com Vitória da Conquista; e 

 municípios do estado de Minas Gerais, que não fazem parte da Macrorregião Sudoeste, mas que, 

por meio de convênios, mantêm um fluxo constante de atendimentos em Vitória da Conquista.   

O Mapa 01 representa as situações descritas e revela um recorte territorial de municípios pactuados. 

No entanto, as pactuações variam quantitativa e qualitativamente. Com relação a Autorização de 

Internação Hospitalar (AIH), por exemplo, 68 municípios pactuaram com Vitória da Conquista. Alguns 

pactuaram uma AIH por mês, enquanto outros chegaram a pactuar 252 AIH/mês.  

As quantidades de AIHs foram predefinidas na PPI – 2003, podendo ser em obstetrícia, pediatria, 

clínica médica ou clínica cirúrgica. Os valores de repasse financeiro mensal variam de R$ 236,65 a R$ 

68.451,246 por município.  

A Tabela 1 detalha as pactuações de AIH. 

Tabela 1 – Municípios pactuados com Vitória da Conquista – Bahia no nível de média complexidade 
da saúde. Autorização de Internação Hospitalar (AIH) - Programação Pactuada Integrada – PPI 

2003, setembro, 2008 

MUNICÍPIO 
AIH 
MÊS 

TOTAL 
MÊS 

TOTAL 
2003 

MUNICÍPIO 
AIH 
MÊS 

TOTAL 
MÊS 

TOTAL 
2003 

Anagé 252 68.451,24 821.414,82 
Bom Jesus da 
Serra 

8 2.082,34 24.988,10 

Presidente Jânio 
Quadros 

108 29.344,10 352.129,23 Nova Canaã 6 1.887,68 22.652,20 

Condeúba 107 29.322,57 351.870,89 Feira da Mata 7 1.878,54 22.542,44 
Piripá 98 26.587,97 319.055,59 Boa Nova 6 1.791,58 21.499,00 
Caetanos 84 22.844,63 274.135,61 Iuiú 5 1.744,78 20.937,40 
Caraíbas 70 20.000,18 240.002,18 Lagoa Real 4 1.597,20 19.166,40 

Barra do Choça 59 16.205,00 194.460,00 
Malhada de 
Pedras 

5 1.579,34 18.952,08 

Maetinga 55 16.136,89 193.642,73 Mortugaba 5 1.525,28 18.303,40 
Tanhaçu 41 12.208,94 146.507,30 Jacaraci 4 1.455,45 17.465,40 
Cordeiros 44 11.883,36 142.600,31 Boquira 4 1.318,00 15.816,00 
Itambé 38 11.430,78 137.169,32 Caturama 3 1.259,40 15.112,80 
Poções 36 10.894,33 130.732,00 Licínio de Almeida 3 1.259,40 15.112,80 
Cândido Sales 28 8.385,42 100.625,00 Jussiape 4 1.256,53 15.078,40 
Aracatu 25 8.144,17 97.730,00 Guajeru 4 1.222,48 14.669,76 
Mirante 24 7.061,13 84.733,51 Maiquinique 4 1.215,14 14.581,68 
Tremedal 18 5.564,00 66.768,00 Macarani 4 1.165,34 13.984,08 

                                                           
6
 Os valores em Real se referem às informações coletadas até o momento da redação deste texto. Ao que parece, 

a repactuação dos valores está se mostrando de difícil realização, apesar dos índices inflacionários de todo o 

período.  
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Ribeirão do Largo 16 4.516,23 54.194,75 Itarantim 4 1.127,90 13.534,80 
Caatiba 12 4.379,07 52.548,80 Érico Cardoso 3 978,49 11.741,88 
Encruzilhada 14 4.074,83 48.898,00 Rio de Contas 3 917,67 11.012,00 
Itapetinga 13 4.070,87 48.850,40 Manoel Vitorino 2 839,60 10.075,20 

Brumado 15 3.950,98 47.411,80 
Palmas de Monte 
Alto 

2 736,00 8.832,00 

Ibicoara 10 3.637,78 43.653,40 Tanque Novo 2 708,25 8.499,00 
Planalto 11 3.213,00 38.556,00 Riacho de Santana 2 699,67 8.396,00 
Barra da Estiva 9 3.081,65 36.979,80 Igaporã 2 698,33 8.380,00 
Ituaçu 9 3.075,00 36.900,00 Abaíra 2 690,04 8.280,48 

Belo Campo 11 2.988,79 35.865,50 
Sebastião 
Laranjeiras 

2 690,04 8.280,48 

Rio do Pires 8 2.833,65 34.003,80 Ibiassucê 2 618,80 7.425,60 
Guanambi 8 2.663,00 31.956,00 Dom Basílio 1 487,00 5.844,00 
Caculé 7 2.237,45 26.849,40 Carinhanha 1 419,80 5.037,60 
Contendas do 
Sincorá 

7 2.231,80 26.781,63 
Bom Jesus da 
Lapa 

1 419,80 5.037,60 

Livramento 7 2.181,12 26.173,40 Matina 1 419,80 5.037,60 
Rio do Antônio 6 2.177,25 26.127,00 Pindaí 1 419,80 5.037,60 
Macaúbas 6 2.099,00 25.188,00 Urandi 1 419,80 5.037,60 
Caetité 6 2.089,00 25.068,00 Potiraguá 1 236,65 2.839,80 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Vitória da Conquista – Setor de Auditoria 

 

 

 

 

Mapa 01 – Municípios pactuados/conveniados com Vitória da Conquista – PPI 2003 

Nota: Dados organizados pela autora.  
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De acordo com Gráfico 1, verifica-se que 44% dos municípios pactuaram de uma a cinco AIH/mês. Os 

que pactuaram uma única AIH/mês repassam entre R$ 236,65 e R$ 487,00 mensais, pois o valor varia 

de acordo com o tipo de AIH pactuada e com o contrato fechado.. Anagé é o município cujo repasse 

para AIH é maior, já que pactuou 252 AIH/mês. 

 

Gráfico 1 - Quantidade de AIH/Mês pactuada com Vitória da Conquista, por município - 

2003  

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Vitória da Conquista – Setor de Auditoria  

 

A quantidade de serviços pactuados varia de acordo com a população do município, a necessidade do 

serviço, a disponibilidade de recursos, a oferta dos serviços e o “interesse” do gestor municipal. Em 

entrevista, a secretária de Saúde do Município de Vitória da Conquista (2008) depõe: “Na verdade, a 

pactuação deveria ser dinâmica. [...] em 2003 a gente fez a pactuação formal. [...] e na verdade ela 

deveria acontecer a cada seis meses e nunca aconteceu. [...] Fizemos uma repactuação em 2005, que 

não avançou muito.” (Entrevista com Suzana Ribeiro, 2008). 

As pactuações influenciam os fluxos de paciente entre as cidades, mas é o movimento das pessoas e 

suas necessidades que definem o resultado final (Mapa 02). Assim, é comum o atendimento a 

pacientes de cidades não pactuadas. 
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De acordo com a secretária de Saúde: “O fato do gestor não pactuar, no caso com Conquista, não 

significa que a população dele não venha para cá ou que ele não mande. Ele manda. [...] tem ‘vans’ 

que chegam aqui, tem casas de apoio inclusive.” (Entrevista com Suzana Ribeiro, 2008). O Mapa 02, 

que destaca o município de origem dos pacientes internados pelo SUS no ano de 2007, em Vitória da 

Conquista, ilustra essa questão. Como pode ser verificado, diversos municípios não pactuados tiveram 

munícipes internados em Vitória da Conquista. 

Ao mesmo tempo em que pactua com outros municípios e recebe pacientes de vários lugares, como se 

analisou anteriormente, a SMS de Vitória da Conquista também necessita se pactuar para encaminhar 

pacientes para TFD e garantir o acesso de seus munícipes a tratamentos não realizados por seus 

prestadores. 

As regiões preestabelecidas no PDR, do ponto de vista formal, parecem conter a fluidez do mundo 

organizado em redes, mas a prática reconstrói tais proposições, constituindo a dimensão real que as 

redes possuem e que só pode ser perscrutada quando confrontadas diretamente com sua empiria. 

Santos (2004) entende que, com a fluidez do mundo organizado em redes, as regiões se transformam 

continuamente. O autor esclarece que esse processo de construção e reconstrução, de movimento, 

Mapa 02 – Fluxo de pacientes com Autorização de Internação Hospitalar (AIH) SUS, 

em Vitória da Conquista, 2007 

Nota: Dados organizados pela autora.  
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não suprime a região, já que ela apenas muda de conteúdo. “A região continua a existir, mas com um 

nível de complexidade jamais visto pelo homem.” (SANTOS, 2004, p. 247).  O autor adverte ainda: 

Na caracterização atual das regiões, longe estamos daquela solidariedade orgânica 
que era o próprio cerne da definição do fenômeno regional. O que temos hoje são 
solidariedades organizacionais. As regiões existem porque sobre elas se impõem 
arranjos organizacionais, criadores de uma coesão organizacional baseada em 
racionalidades de origens distantes, mas que se tornam um dos fundamentos da sua 
existência e definição. (SANTOS, 2004, p. 285). 

 

Numa análise sobre a região, Moreira (2006) tem razão quando destaca: 

O fato é que a intensidade e a globalidade das interligações ainda mais aumentam, 
a mobilidade territorial mais se agiliza, a distância entre os lugares e coisas mais se 
encurta, a espessura do tecido espacial mais se adensa e o espaço se comprime no 
planeta. Então, espécie de São Tomé das ciências, o geógrafo declara extinta a 
teoria do espaço organizado em regiões singulares e de compartimentos fechados e 
proclama realidade o espaço em rede.7 (MOREIRA, 2006, p. 163). 

 

O espaço em rede está em constante movimento e descortina relações de poder, nas quais forças 

políticas e ideológicas são igualmente importantes na sua produção. Mais que uma simples palavra, 

rede é uma categoria cuja conceituação está imbuída de elementos que, consubstanciados, permitem 

investigar aspectos técnicos e sociais de maneira ímpar. O multifário conceito de rede geográfica 

possibilita a investigação do fenômeno em sua complexidade e instrumenta o pesquisador para o 

desvelamento da realidade. 

No decorrer do século XX e início do XXI, as relações entre o Estado e o sistema de saúde se 

transformaram; as escolas de saúde ampliaram a capacidade de formação de profissionais no Brasil; a 

prática se modificou; a afinidade da saúde com interesses capitalistas se acentuou; novas práticas 

foram incorporadas à relação com o paciente e ao binômio saúde/doença. O momento da 

municipalização do sistema de saúde em Vitória da Conquista exemplifica esta questão, pois revela um 

embate de interesses antagônicos entre o Estado e a iniciativa privada nessa área. No momento em 

                                                           
7
 O texto de Moreira (2006), ao tratar das redes, afirma que elas possuem “força conceitual” suficiente para 

superar as dificuldades implícitas nos conceitos de região. Tal proposição coloca o posicionamento desse autor 

em evidente desacordo com as afirmações também aqui realçadas da obra de Milton Santos. O que parece 

fundamental é que ambos advogam a importância de construir na empiria das redes uma condição mais ampla 

e efetiva para a compreensão da geograficidade do mundo. De resto, considera-se que as divergências entre 

esses autores não fazem parte do escopo deste capítulo e, portanto, não será transformada em tema para 

discussão.  



16 
 

que o Estado passa a aplicar novas regras para a contratação de serviços, se instala uma intensa crise 

entre a gestão municipal e os prestadores da iniciativa privada. Paradoxalmente, essa crise se converte 

em fortalecimento do setor privado que percebe, na municipalização, possibilidades de acumulação de 

capital, sobretudo com o aumento do fluxo de pacientes. A ineficiência do sistema estatal de saúde 

impulsiona vertiginosamente o sistema privado, que passa a investir especialmente em procedimentos 

de média e alta complexidades e amplia a demanda por atenção básica nos ambulatórios. Os embates 

entre interesses antagônicos revelam as relações de poder que constroem redes. 
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